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 )) الحمد هلل الذي أنعم علينا بنعمه (( )) املوهبة تأتي عندما اهلل يريد ((بمشيئة اهلل تعاىل 

على اليوتيوب لإلشرتاك يف قناتنا إضغط هنا 

https://www.youtube.com/channel/UCXnfw2Sc0lWuUuSI9tWPtUw

 يوتيوب

 

 إشرتاككليصلك الجديد أدخل على القناة وسجل 

subscribe 

 إضغط هنا قناتنا على اليوتيوب

 كتاب ألول مرة يعلمك بسهولة ويسر يف زمن قياسي

 .. وقواعد بيانات أسلوب علمي فريد من نوعه هتتعلم بجد وتنطلق لعمل برامج
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 )) بسهولة ويسر (( ) التعليم املباشر ( بالكتاب  أوراكل ديفلوبر تعلم 

 نحن نبسط من أجلك أنت -أنت تقدر وأكثر   –من أجلك أنت 

 ، كلمة املهندس :))محمد بدوي ((01116433186محمد بدوي محمد بدوي الغول )مصري( : للمهندس
 

 

 َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوَلا َتُموُتنَّ ِإلَّا َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن   

 أخواني األعزاء وإيمانًا منا بقوله تعاىل

َأمَّا َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اأَلْرِضَفَأمَّا الزََّبُد َفَيْذَهُب ُجَفاء َو  

 

فمن فضل اهلل ونعمته علينا أنه لم يغلق علينا أبواب رحمته، حتى بعد وفاتنا، حيث يقول تعاىل يف كتابه 
 العزيز

  َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوَآَثاَرُهْم  
 

 رسولناوهذا ما أوضحه وبينًّه لنا 

 " و َلُهآَدَم اْنَقَطَع َعَمُلُه ِإال ِمْن َثالٍث : ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة ، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه ، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُع " ِإَذا َماَت اْبُن

 
 

 أقدددددددددددددددم هددددددددددددددذع املددددددددددددددادة العلميددددددددددددددة ممددددددددددددددا أنعددددددددددددددم اهلل علددددددددددددددي ،    
 فددددددددددددطن كددددددددددددان بهددددددددددددا خطددددددددددددأ أو نسدددددددددددديان فددددددددددددأرجو الرفددددددددددددق بددددددددددددى.    
 لينددددا بددددالعلم النددددافع حتددددى نرتقددددى بأمتنددددا ا سددددالمية.  أسددددأل هلل العلددددى العمدددديم أن يمددددن ع  
كمدددا نسدددأله عدددز و جدددل أن يحفدددني ا سدددالم و املسدددلمة و يحفدددني مصدددرنا الغاليدددة مدددن كدددل             

 شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر .
 

mailto:mmbadweym@yahoo.com
mailto:mmbadweym@yahoo.com
mailto:mrbadawi.mbm@gmail.com
mailto:mrbadawi.mbm@gmail.com
mailto:mbm_badawi@hotmail.com
mailto:mbm_badawi@hotmail.com
mailto:mmbadweym@yahoo.com
mailto:mmbadweym@yahoo.com


 

 

تعملتعلم

 

 

 

 

  

mmbadweym@yahoo.com

mrbadawi.mbm@gmail.com

mbm_badawi@hotmail.com

 

 mmbadweym@yahoo.com

 Oracle Developer  

 

 اللهددددددددددددددددددددددددم أ فددددددددددددددددددددددددر لنددددددددددددددددددددددددا ذالتنددددددددددددددددددددددددا وذنوبنددددددددددددددددددددددددا  

 والددددددديولوالدددددددتي ويجعددددددل  هددددددذا العمددددددل صدددددددقة جاريددددددة لددددددي و     
.اللددددددددددذان وقفددددددددددا معددددددددددي جنبددددددددددًا إىل جنددددددددددب وال تنسددددددددددونا مددددددددددن الدددددددددددعاء    
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 ؟؟؟؟؟الكتاب:لمن 
 يف املستقبل ... هي البداية  أوراكلحتى لو ظهر  أوراكلوهذا األساس ألي نسخ  األوراكلملن يريد الدخول إىل عالم  (1
 ح هو دع ((( بالعربية ))) عايز تتعلم ص (2
 ،،، وهنا موهبة اهلل يف إيصال املعلومة،  جذابة لكن تيجي تشرح ال تصلح برامج أوراكل ممكن ناس تكون تقدر تعمل  (3

 يف أقصر وقت  األوراكلكامل على  برنامجوهو دع اللي هنثبته يف الكتاب شرح ميسر جدًا حتى تقدر تعمل 

 يم  ري  ري  ري  ري  ري ألول مرة يف العالم..... معانا التعل صعوبتها يف سهولتهالدرجة 

 فهنا نوضح البداية التي بعدها ا نطالق بأسلوب علمي وميسر بعيدًا عن التعقيد و الكالم الزائد وفريد من نوعه . برنامج اوراكل وأي  

  الطالب بجميع األعمارلجميع  (4
 ..إلخ هندسة –علوم حاسب  –) حاسبات ومعلومات  لجميع الكليات واملعاهد (5
 لجميع املوظفة واملوظفات  (6
 لجميع األعمار من الصغار للكبار  (7
 لجميع املهتمة والشغوفة بالربمجة و قواعد البيانات وعمل الربامج (8

 لقد أصبح التعليم سهاًل
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 ؟؟؟؟؟بالكاتب: التعريف

 01116433186 مصريم. محمد بدوي محمد بدوي الغول  
  اآلنإىل 2000خربة يف الحاسب اآللي منذ 

 يف الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول العربيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة للعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرب واألجانددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب 
 با ضددددددددددددددددددددددددددددافة مدددددددددددددددددددددددددددددرب متعدددددددددددددددددددددددددددداون عددددددددددددددددددددددددددددن  ريددددددددددددددددددددددددددددق ا نرتنددددددددددددددددددددددددددددت    

 

 املجدددددددددددددددددداالت التددددددددددددددددددي يتقنهددددددددددددددددددا الكاتددددددددددددددددددب و الدددددددددددددددددددورات التددددددددددددددددددي أقددددددددددددددددددوم بتدددددددددددددددددددريبها        
 

 الوسائط املتعددة التصميم الجرافيك املهارات املكتبية
 الطباعة السريعة العربية وا نجليزية

 التطبيقات املكتبية املتطورة
 IC3شهادة ا نرتنت والحاسوب

 ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 
 دبلوم تقنية املعلومات )كامربيدج (

 2013ميكروسوفت أوت لوك 
 ا نرتنت والربيد ا لكرتوني
 إدخال بيانات ومعالجة نصوص

 إستخدام الحاسب اآللي يف األعمال املكتبية 
 

 CS6أدوبي فوتوشوب 
 CS6 أدوبي إليسرتاتور
 CS6أدوبي إن ديزاين  
 كوريل درو 

 

 أدوبي فالش
 سويش ماكس

 

 قواعد البيانات صيانة الشبكات
 دعم الشبكات

 تركيب الشبكات سلكي السلكي
 2008تركيب ومد شبكات سريفر 

 

 دعم الحاسوب 
 صيانة الحاسب سوفت وير هاردوير

 

 أكسس
SQL 
 أوراكل
 

 ا مناهج معدة من  ريفجميع املواد له الربمجة تصميم ا نرتنت
 تصميم مدونة وورد بريس

 تصميم منتدى
ASP.NET 

PHP 

HTML 

CSS 

 دريم ويفر

 فرنت بيج

 2013فيجوال بيسيك دوت نت 
 مع قواعد البيانات 
 وكريستال ريبورت 

 سي شارب
 

 األسلوب السهل واملنمم 
 من البداية لإلحرتاف ألي مادة 

وضع املناهج والخطط الدراسية بأسلوب 
 سرمي

MMBADWEYM@YAHOO.COM 

TEL: 01116433186 

00201116433186 

 اللهم وفقني ملا فيه الخري
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11gr2 

 

م.محمد بدويتعلم تعمل   

 فيس بوك

 

ليصلك الجديد أدخل على الصفحة وسجل 

 likeإعجابك

 إضغط هنا صفحتنا على الفيس

 يوتيوب

 

 إشرتاككلقناة وسجل ليصلك الجديد أدخل على ا

subscribe 

 إضغط هنا قناتنا على اليوتيوب

 االتصال أو واتس أب

 

00201116433186 

البريد اإللكتروني 

 اإلميل
mmbadweym@yahoo.com 
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 هامة جدًا 

1) 

2) 

3) 

4) 

 10 ي للللد    – 8 ي للللد    – 7نظللللات ايل للللة    دايللللة ملللل  نظللللات  ي للللد        يفضلللل 

 )إتللل ا تنللا   لل الس ك  ( لل الس (  يفضلل تأكللد ملل  إتللل اتنللا  ا نجلنلل   لل  ا  للا   

Microsoft .NET Framework    ايبحلث   جججل     م   آخر حتديث حسب نظات ت ة  

jdk1.6.0_45  ( حتم  للللللللللل  يفضللللللللللل )  ايبحلللللللللللث   جججللللللللللل   مللللللللللل 

 

 

ً : 

  

   لجضح كث اء ايلثب  جيب كن ت لب  هلا  هات جدًا 

    د ايلثب  

 \:C   يجضل   إرص ص ب 

   لجضح كث اء ايلثب   جيب كن ت لب  هلا هات جدًا 

   د ايلثب  

 يجضل   إرص ص ب غري املثب       ك راك  إجا د ايب انات

 مثاًل  \:D   كي   
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 : 

 ا صدارات ي لجافق مل  عض ا كما مجضح م  شركة ك راك  حتم   ما ي س   فس

 كي تعللللللللارا   ا صللللللللدارات يسللللللللبب خ لللللللل  كث للللللللاء ايعملللللللل   

  

 ك راكلللللللللللللللللللللل  إجا للللللللللللللللللللللد ايب انللللللللللللللللللللللات (1

 

 Oracle Database 11g Release2 

    64ك      32ايبحث   ججج  حسب نظات ت ة    ي د    

Oracle database 11g release 2 (32-bit) 

Oracle database 11g release 2 (64-bit) 
http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/112010-win32soft-098987.html 

http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/112010-win64soft-094461.html  

 ايب انلات  إا دة يعم  يةة ا( لعالتSQL هذا ما  جف يسا د ي لعام  مل  

 

 ديف لللللللللللللللللللللللللللللللللللللج رك راكللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   (2

 

 -: ماي س  تثب   ي عم  جيب إب  تثب   ك راك  ديف ج ر ي الجن جاهزًا 

1) Weblogic Server 10.3.6 

 
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wls-for-dev-1703574.html 

 

 ك راك  ديف ج ر  اآلن تسلت ل تثب   

 Oracle Forms and Reports 11gR2  

 
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/forms/downloads/forms-downloads-11g-2735004.html 
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 ة ايلثب    حتم   امل فاتاضةط ه ا مللا عة اي رح  ايف ديج مقدم

 ك راكلللللللللللللللللللللل  إجا للللللللللللللللللللللد ايب انللللللللللللللللللللللات (1

 

 Oracle Database 11g Release2 

    64ك      32ايبحث   ججج  حسب نظات ت ة    ي د    

Oracle database 11g release 2 (32-bit) 

Oracle database 11g release 2 (64-bit) 
http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/112010-win32soft-098987.html 

http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/112010-win64soft-094461.html  

 ايب انات إا دة يعم  يةة ا( لعالتSQL هذا ما  جف يسا د ي لعام  مل 

  ايف ديج حاضةط ه ا مللا عة اي ر

Oracle Database 11g Release2 

 

 ديف لللللللللللللللللللللللللللللللللللللج رك راكللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   (2

 

 -: ماي س  تثب   إب  تثب   ك راك  ديف ج ر ي الجن جاهزًا ي عم  جيب 

1) Weblogic Server 10.3.6 
 

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wls-for-dev-1703574.html 

 اضةط ه ا مللا عة اي رح  ايف ديج

Weblogic Server 10.3.6 
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 Oracle Developer   اآلن تسلت ل تثب   ك راك  ديف ج ر

 Oracle Forms and Reports 11gR2  
 

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/forms/downloads/forms-downloads-11g-2735004.html 

 اضةط ه ا مللا عة اي رح  ايف ديج

Oracle Forms and Reports 11gR2 

Forms Builder 

Reports Builder 

 

   ايدر س ايقادمة  جف نالم  ان شاء اهلل شرح  م   رنامج م  

 ية تا عجا مع اايبدا

  أ    ايترق  ايلع  م املباشر  ع ًد    ايلعق د

  فق ا اهلل  اياكم ملا ف   اخلري
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Oracle D eveloper

  الكددددددربى باملؤسسددددددات الخاصدددددده البيانددددددات قواعددددددد بددددددرامج نشدددددداءإو تصددددددميم علددددددى القددددددادر 
  والشددددركات بنددددوكالو  الصدددديدلياتو إدارة  العمددددالء خدمدددده برنددددامجو العدددداملة شددددئون برنددددامجمثددددال  
 املددددددددددرور و املدددددددددددني السددددددددددجل و املستشددددددددددفياتو واملطددددددددددارات واملددددددددددوان   الجددددددددددوازاتو 
  وراكددددددلأ دواتأ سددددددتخدامبط الربنددددددامج تقددددددارير و شاشددددددات يصددددددمم اندددددده وظيفتدددددده وبتكددددددون 

 ( SQL - PL/SQL - Froms - Reports) وهي  

  تسددددددتطيع عمددددددل برنامجددددددك يف أقصددددددر وقددددددت ممكددددددن  بعددددددد دراسددددددة القددددددرص  وإن شدددددداء اهلل 
 بأسدددددددددددلوب سدددددددددددهل بعيددددددددددددًا عدددددددددددن التعقيدددددددددددد ويعطدددددددددددي املعلومدددددددددددة مباشدددددددددددرة      

 

.تحليدل حقيقدي وبعددها    لقد قمت بتحليل مشروع خداص بالصديدليات وهدو لديس تحلديال وهميدا       
 تستطيع عمدل أي مشدروع يسدند لدك ألنده يحتدوي علدى ا لدب األفكدار املسدتخدمة يف املشداريع            

 

 شروع الصيدلية؟ملاذا تم اختيار م يتساءل البعض هذا الربنامج و

 إن هددددددذا املشددددددروع يحتددددددوي علددددددى أ لددددددب األفكددددددار واملواضدددددديع التددددددي يتطلبهددددددا أي مشددددددروع أخددددددر          

 مثدددددددددددددل البيدددددددددددددع والشدددددددددددددراء واملخدددددددددددددزون والتعامدددددددددددددل مدددددددددددددع املدددددددددددددوردين والزبدددددددددددددائن    

 و ريها من األمور التي تشرتك يف جميع املشاريع 
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على اليوتيوب لإلشرتاك يف قناتنا إضغط هنا 

https://www.youtube.com/channel/UCXnfw2Sc0lWuUuSI9tWPtUw 

 يوتيوب

 

 إشرتاككليصلك الجديد أدخل على القناة وسجل 

subscribe 

 إضغط هنا قناتنا على اليوتيوب

 

Oracle Developer 

 OCA املبتدئ املستوى
 SQLالبياندددددددات قاعددددددددة لعمدددددددل لغدددددددة االسدددددددتعالم 

 

1 

 PL/SQLالبياندات  بقاعددة  الربندامج  شاشات لربط الربمجة لغة 
 

2 

 الربندددددددددددددددددامج شاشدددددددددددددددددات لعمدددددددددددددددددل OCP Forms ا حرتافى
 

3 

 
 Report الشدددركة مددددير أو الربندددامج ملالدددك الربندددامج تقدددارير لعمدددل 

 

4 
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1 SQL 

  مقدمة وتنصيب األدوات 1-1

 التعامل مع الجداول 1-2

 التعامل مع البيانات 1-3

 selectمقدمة عن الد  1-4

 order byو الد   whereالتعامل مع الد  1-5

  SQL Functionالجزء األول  1-6

 SQL Functionالجزء الثاني  1-7

1-8 Group Function 

1-9 SQL Join 

1-10 SQL Queries 

1-11 Views 

1-12 Database Objects 

1-13 Control Users 
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2 PL/SQL 

 PL/SQLمقدمة حول  2-1

2-2 Executable Statements 

2-3 Interacting Oracle Server 

2-4 Control Structure 

2-5 Composite Data Type 

2-6 Explicit Cursor 

2-7 Handling Exceptions 

2-8 Procedures 

2-9 Functions 

2-10 Packages 

2-11 Triggers 
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3 Forms 
 Formsمقدمة للد  3-1
 Formsإنشاء وتنفيذ الد  3-2
 Master Detailsالتعامل مع  3-3
3-4 Visual Attributes 
3-5 Text Item- Radio Button and Check Box 
 LOVالتعامل مع  3-6
3-7 Input Items 
3-8 Summary and Formula 
3-9 Triggers 
3-10 Canvas and Popup 
3-11 Message and Alerts 
3-12 Functionality to Items Triggers 
3-13 Query Trigger and Transaction 
3-14 Fixable Code and Program Unit  
3-15 Menu and Multi Forms 
3-16 Sharing Object and Code 
3-17 Search Screen and Dynamic List 
3-18 Login Screen And Make Shortcut 
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4 Report 

 Manual Wizardبناء التقارير +  4-1

4-2 Parameter and Triggers Report 
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 و اآلن كيدددددددم تصدددددددنع مشدددددددروعك بعدددددددد تعلملدددددددك أوراكدددددددل ديفلدددددددوبر   
 لسددددوق العمددددل وتسددددتطيع العمددددل يف كددددربى الشددددركات  حتددددى تصددددبح جدددداهزًا

 

 الكددددددددددددربى بالشددددددددددددركات الخاصددددددددددددة البيانددددددددددددات قواعددددددددددددد برنددددددددددددامج وانشدددددددددددداء تصددددددددددددميم
 والشدددددركات البندددددوكو  الصددددديدليات و املبيعددددداتوالعمالء ةخدمددددد وبرندددددامج العددددداملة شدددددئون مثدددددل برندددددامج 
 

 املشروع النهائي 5

 بداية املشروع 5-1

 مرحلة التحليل 5-2

 التصميممرحلة  5-3

 مرحلة التشغيل والصيانة 5-4

 مشروع الصيدليات 5-5

.لقد قمت بتحليل مشروع خاص بالصيدليات وهو ليس تحليال وهميا   

 ملاذا تم اختيار مشروع الصيدلية؟ هذا الربنامج وقد يتساءل البعض

 إن هددددددذا املشددددددروع يحتددددددوي علددددددى أ لددددددب األفكددددددار واملواضدددددديع التددددددي يتطلبهددددددا أي مشددددددروع أخددددددر          

 ل البيدددددددددددددع والشدددددددددددددراء واملخدددددددددددددزون والتعامدددددددددددددل مدددددددددددددع املدددددددددددددوردين والزبدددددددددددددائن   مثددددددددددددد 

 و ريها من األمور التي تشرتك يف جميع املشاريع 

 وسوف نشرح بوضع التخطيط الخاص بالجداول والعالقات فيما بينها
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SQL - PL/SQL - Forms - Reports

 داخل مصر وجميع أنحاء العالم 

 معنا التعليم لهدف العمل تعلم تعمل 

 

 واتس أب

  

 01157734176 01117377676 01116433186 من داخل مصر 

 00201157734176 00201117377676 00201116433186 من خارج مصر 

 يعمل من أجلك فال تبخل بفائدة غيرك
 شارك صفحتنا على الفيس على صفحتك وسجل إعجابك  

 و اإلشترك في قناتنا على اليوتيوب ليصلك الجديد
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 اللهم وفق التنسونا من الدعوة  

A 

م.محمد بدويتعلم تعمل   

 فيس بوك

 

ليصلك الجديد أدخل على الصفحة وسجل 

 likeإعجابك

 إضغط هنا صفحتنا على الفيس

 يوتيوب

 

 إشرتاككليصلك الجديد أدخل على القناة وسجل 

subscribe 

 إضغط هنا قناتنا على اليوتيوب

 أب االتصال أو واتس

 

00201116433186 

البريد اإللكتروني 

 اإلميل
mmbadweym@yahoo.com 
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 إعطدددددددددددددداء دورات أون اليددددددددددددددن 

 لجميدددددددددددددددددددددددددددددع دول العدددددددددددددددددددددددددددددالم  

 لإلتصال والتواصل 

م.محمد بدويتعلم تعمل   

 فيس بوك

 

ليصلك الجديد أدخل على الصفحة وسجل 

 likeإعجابك

 ط هنا صفحتنا على الفيسإضغ

 يوتيوب

 

 إشرتاككليصلك الجديد أدخل على القناة وسجل 

subscribe 

 إضغط هنا قناتنا على اليوتيوب

 االتصال أو واتس أب

 

00201116433186 

البريد اإللكتروني 

 اإلميل
mmbadweym@yahoo.com 
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 من كتبي السابقة

 ونتحدي 2012أفضل كتاب تعليمي فيجوال بيسيك دوت نت 

http://www.kutub.info/library/book/10849 

 ونتحدي 2013أفضل كتاب تعليمي الربط بة قاعدة البيانات وبيئة الدوت نت 

http://www.kutub.info/library/book/11565 

 ونتحدى للجميع تعلم تعمل 2013أفضل كتاب تعليمي وورد 

http://www.kutub.info/library/book/19118 

  ى يجت جب   ايف ديجهاتج الت ا جا ك م  فض ك اترك تس

  شارك  ف ديجهات ا يلعم ايفائدة   اترك ك ئ لك ي رد     ا

 شارك   اخلري

 يوتيوب

 

 إشرتاككليصلك الجديد أدخل على القناة وسجل 

subscribe 

 لى اليوتيوبإضغط هنا قناتنا ع
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